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LIFE Coop 2020: Πιλοτικό πρόγραμμα στην πόλη Cambrils της
Ισπανίας

Την τελευταία δεκαετία, πολλοί αγροτικοί συνεταιρισμοί αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά
προβλήματα λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής και της μείωσης των τιμών πώλησης
των αγροτικών προϊόντων. Επιπρόσθετα, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των
εγκαταστάσεών τους παραμένει υψηλό, λόγω του υψηλού κόστους ηλεκτρικής και θερμικής
ενέργειας, καθιστώντας τους αγροτικούς συνεταιρισμούς μη βιώσιμους. Από την άλλη πλευρά,
πολλές εκτάσεις σε εγκαταλειμμένα, ξηρά και άγονα εδάφη παραμένουν ανεκμετάλλευτες από
τους αγροτικούς συνεταιρισμούς λόγω της χαμηλής τους γονιμότητας και παραγωγικότητας.

Έργο LIFE COOP2020: Το LIFE Coop 2020 είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο από το
LIFE+, το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Περιβάλλον, η διάρκεια
του οποίου είναι 48 μήνες, με αρχή την 1η Ιουλίου 2014. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η
ανάπτυξη ενός πιλοτικού έργου που στηρίζεται στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη χρήση
ανανεώσιμων πηγών για τη παραγωγή ενέργειας, την παραγωγή βιομάζας από ενεργειακές
καλλιέργειες, την ορθολογική διαχείριση αγροτικών υπολειμμάτων και άλλων οργανικών
παραπροϊόντων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας και την
αξιοποίηση άγονων, ξηρών και εγκαταλειμμένων εδαφών για την καλλιέργεια εναλλακτικών
καλλιεργειών.

Στο έργο αυτό συμμετέχουν από την Ισπανία ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Coop Cambrils και οι
εταιρείες Econia, BaiWind, Atres80, Transfer και από την Ελλάδα, το Ινστιτούτο Χημικών
Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, Παράρτημα Πτολεμαΐδας).

Πιλοτικό πρόγραμμα στο Cambrils της Ισπανίας

Το πιλοτικό πρόγραμμα λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού στην
περιοχή Cambrils της Ισπανίας. Οι ακόλουθες δράσεις περιλαμβάνονται στο έργο:

1. Εγκατάσταση (υβριδικής) αιολικής διάταξης για την παραγωγή ενέργειας η οποία θα
αξιοποιηθεί για την άρδευση των καλλιεργειών του Συνεταιρισμού
2. Εγκατάσταση τεσσάρων (4) ενεργειακών καλλιεργειών για την παραγωγή βιομάζας
3. Εξοικονόμηση ενέργειας στις επιμέρους δραστηριότητες του αγροτικού συνεταιρισμού
4. Εγκατάσταση λέβητα βιομάζας και αξιοποίησης οργανικών υπολειμμάτων που προκύπτουν
κατά τη διαδικασία παραγωγής προϊόντων
5. Δράσεις διάχυσης αποτελεσμάτων και ενημέρωσης κοινού

Αναμενόμενα αποτελέσματα

η δημιουργία ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, το

οποίο θα στηρίζεται στη χρήση ΑΠΕ

η εξοικονόμηση τουλάχιστον 20% της ηλεκτρικής κατανάλωσης του Συνεταιρισμού στο

τέλος του έργου

ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

Ανώνυμος χρήστης
- 06:30 (Τρίτη,
25/08/2015)
Οι υπεύθυνοι πρέπει
να δουν την
περίπτωση να έρθουν
μερικά ηλεκτρικά
οχήματα και στις
πανεπιστημιουπόλεις.
Είναι το μέλλον και
πρέπει να ξεκινάει
από εμάς!
Άρθρο: 1η Έκθεση
Ηλεκτρικών Οχημάτων

Ανώνυμος χρήστης
- 06:28 (Τρίτη,
25/08/2015)
Δεν βλέπω κάτι κακό
στην μοντέρνα ζωή.
Πρέπει να
εξελισσόμαστε, δεν
πρέπει; Να φθηνίνουν
τα κυλικεία, αλλά το τι
προσφέρουν σήμερα
δεν με χαλάει
καθόλου.
Άρθρο: Αλήθειες και
ψέματα για τη
φοιτητική ζωή στην
Αθήνα

Ανώνυμος χρήστης
- 06:24 (Τρίτη,
25/08/2015)
Καλημέρα σε όλους.
Γνωρίζει κανείς εάν θα
κάνει κάτι αντίστοιχο
το Βρετανικό
Συμβούλιο για τα
Αγγλικά;
Άρθρο: 12o Ετήσιο
Επιμορφωτικό
Σεμινάριο σχολικού
έτους 2015 – 2016
καθηγητών Γαλλικής
Γλώσσας

Ανώνυμος χρήστης
- 06:22 (Τρίτη,
25/08/2015)
Άντε μπράβο στα
παιδιά για να μην λένε
ότι τα Ελληνικά
Πανεπιστήμια δεν
αξίζουν. Και μάλιστα
2πλό μπρόβο γιατί η
επιτυχία έγινε παρά τα
γνωστά οικονομικά
προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε.
Άρθρο: Αργυρό
μετάλλιο για 2 φοιτητές
του Ε.Κ.Π.Α. στον 22ο
διεθνή φοιτητικό
διαγωνισμό
Μαθηματικών (IMC)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Θέμα: περιληψη διακηρυξησ με

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ

Αναζήτηση... 
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η εξοικονόμηση τουλάχιστον 50% της ηλεκτρικής κατανάλωσης για την άρδευση των

καλλιεργειών

η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος κατά 10%

Αντίκτυπος

Οι δράσεις του έργου αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στον αγροτικό τομέα και τον κύκλο
εργασιών των συνεταιρισμών μέσω:

της δημιουργίας νέων ευκαιριών για τους αγρότες μέσω της εγκατάστασης ενεργειακών

καλλιεργειών για την παραγωγή βιομάζας

της αύξησης της αγροτικής παραγωγής μέσω της αξιοποίησης άγονων, ξηρών και

εγκαταλελειμμένων εδαφών

της αύξησης του γεωργικού εισοδήματος

της παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για παραγωγή ενέργειας μικρής κλίμακας (π.χ.

κάλυψη θερμικών απαιτήσεων θερμοκηπιακών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, κάλυψη

απαιτήσεων ηλεκτρικής ενέργειας σε συστήματα αρδεύσεων και άλλων γεωργικών

εργασιών)

της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας μέσω της αξιοποίησης αγροτικών υπολειμμάτων ή

οργανικών αποβλήτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες των συνεταιρισμών και τη

συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας για την κάλυψη των απαιτήσεων των

Συνεταιριστικών Μονάδων

της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

της μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος

της κατασκευής και λειτουργίας λεβήτων βιομάζας ή μονάδων συμπαραγωγής θερμικής και

ηλεκτρικής ενέργειας

Πηγή: www.water-waste.gr

Ανώνυμος χρήστης

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας εδώ...

Συνδεθείτε για να υποβάλλετε το σχόλιό σας επώνυμα

Εισάγετε τις λέξεις ή τους αριθμούς που βλέπετε παρακάτω
Υποβολή σχολίου

επιστροφή στην κορυφή

αρ. 4/2015 ανοικτού διεθνούς
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την ανάδειξη αναδόχου για τον
"καθαρισμο των κτιριων του
πανεπιστημιου πατρων"που
χρηματοδοτείται από τον τακτικό
προϋπολογισμό του
πανεπιστημίου πατρών καε
0845α
ημ/νια: 02/11/2015 14:25:26
φορέας: πανεπιστημιο πατρων
αδα: ψω2ο469β7θ-δ9ι

Θέμα: περιληπτικη διακηρυξη
για την προμηθεια αναλωσιμων
ημ/νια: 02/11/2015 13:45:27
φορέας: πανεπιστημιο
ιωαννινων
αδα: ψ9βμ469β7η-σωλ

Θέμα: περιληπτικη διακηρυξη
για την την εκτυπωση εντυπου
υλικου περιβαλλοντικησ
εκπαιδευσησ
ημ/νια: 02/11/2015 13:37:51
φορέας: πανεπιστημιο
ιωαννινων
αδα: 67ψο469β7η-2θζ

Θέμα: προσκληση εκδηλωσησ
ενδιαφεροντοσ για
την«προμηθειασ πετρελαιου
εσωτερικησ καυσησ (diesel) για
τισ αναγκεσ των φοιτητικων
κατοικιων χιου » με τη
διαδικασια τησ
διαπραγματευσησ – απευθειασ
αναθεσησ.
ημ/νια: 02/11/2015 12:22:34
φορέας: πανεπιστημιο αιγαιου
αδα: 7κ60469β7λ-ιαε

Θέμα: περιληψη διακηρυξησ
ημ/νια: 02/11/2015 11:51:27
φορέας: πανεπιστημιο
θεσσαλιασ
αδα: ω3ιπ469β7ξ-ωδ6

Θέμα: περιληψη τησ υπ΄αριθμ.
πρωτ.:20156102/30-10-2015
διακηρυξησ προχειρου
μειοδοτικου διαγωνισμου για την
προμηθεια ειδων εξοπλισμου
πληροφορικησ και επικοινωνιων
του πανεπιστημιου πειραιωσ
ημ/νια: 30/10/2015 16:45:51
φορέας: πανεπιστημιο πειραιωσ
αδα: 7ισξ469β7τ-ωρ4

Θέμα: πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την
προμήθεια προβολικών για τις
ανάγκες της πανεπιστημιακής
μονάδας στη σύρο (αρ.
πρόσκλησης 4/2015)
ημ/νια: 30/10/2015 14:26:21
φορέας: πανεπιστημιο αιγαιου
αδα: 7μχψ469β7λ-εθζ

Θέμα: πρόχειρος μειοδοτικός
διαγωνισμός, με σφραγισμένες
προσφορές, για την ανάδειξη
αναδόχου ή αναδόχων για την
προμήθεια ελληνικών και
ξενόγλωσσων βιβλίων (έντυπη
μορφή), που έχουν εκδοθεί στο
εξωτερικό και στο εσωτερικό, με
σκοπό τον εμπλουτισμό της
βιβλιοθήκης του παντείου
πανεπιστημίου κοινωνικών και
πολιτικών επιστημών, για το
έτος 2015. με ημερομηνία
διενέργειας 20/11/2015 και ώρα
11:00 π.μ.
ημ/νια: 30/10/2015 13:54:09
φορέας: παντειο πανεπιστημιο
κοινωνικων & πολιτικων
επιστημων
αδα: ωγδμ469β7α-1υθ

Θέμα: προκήρυξη πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού
ημ/νια: 30/10/2015 12:44:07
φορέας: αριστοτελειο
πανεπιστημιο θεσ/νικησ
αδα: βζ2φ46ψ8χβ-υκσ

Θέμα: προκηρυξη προχειρου
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διαγωνισμου για την επιλογη
αναδοχου για την ανάθεση
υπηρεσιών εστίασης –
τροφοδοσίας εκδηλώσεων
δημοσιότητας και διάχυσης του
έργου στο πλαισιο του εργου
“gift 2.0: greece – italy facilities
for transport 2.0” financed by
the european territorial
cooperation operational
programme “greece-italy” 2007-
2013
ημ/νια: 30/10/2015 12:07:06
φορέας: πανεπιστημιο πατρων
αδα: 66ξφ469β7θ-7σζ

Για διαφημίσεις τηλ. 2118007077

Πληροφορίες Διανομή Τιμοκατάλογος διαφημίσεων Επικοινωνία

Σχεδιάστηκε από την AVMap GIS Α.Ε.
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